
 

 

 

 

Tilleggsvilkår for bruk av Google Pay i SpareBank 1 

  

For å ta i bruk Google Pay må du legge inn ditt SpareBank 1-bankkort i Google Wallet, slik at du 

kan benytter Google Pay for å utføre kortbetalinger.  Du kan lese mer om Google Pay her. 

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i disse tilleggsvilkårene og Google Pays vilkår for tjenesten, 

før du tar i bruk Google Pay. Kortavtalen for bruk av betalingskort utstedt av SpareBank 1, gjelder 

også for betaling med Google Pay. 

Personvern og aksept av overføring av informasjon til Google 

Google Irland Limited (Google) er ansvarlig for den behandlingen av dine personopplysninger 

som skjer hos Google og deres tilknyttede selskaper i forbindelse med din bruk av Google Pay. 

Du er selv ansvarlig for at alle opplysninger som du registrerer i Google er korrekte. Det er derfor 

viktig at du setter deg inn i Google Pay sine brukervilkår og personvernerklæring. 

Når du registrerer ditt SpareBank 1-bankkort i Google Wallet, samler vi inn relevante opplysninger 

fra Google for å bekrefte din identitet og for å forebygge svindel. Denne informasjonen vil vi 

oppbevare så lenge det er nødvendig for å oppfylle dette formålet. SpareBank 1 vil behandle dine 

transaksjonsopplysninger (personopplysninger) for å gjennomføre betalingene du gjør med 

Google Pay, i tråd med vilkårene i kortavtalen for bruk av betalingskort. Du kan lese mer om 

hvordan SpareBank 1 behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring. 

Det er en forutsetning for bruk av Google Pay at du aksepterer at SpareBank 1 overfører de 

nedenfor angitte personopplysninger til Google og at Google kan behandle disse til de formål 

som Google angir. 

Når du registrer bankkortet ditt i Google Wallet vil følgende informasjon overføres til Google: 

• Teknisk informasjon rundt enheten og digital lommebok 

• Kortnummer 

• Utløpsdato 

• Adresse (herunder postnummer, by og land) 

Når du benytter Google Pay vil SpareBank 1 overføre følgende informasjon om transaksjonen til 

Google: 

• Beløp, valuta og eventuell rabattinformasjon 

• Tidspunkt for transaksjonen 

• Brukerstedets navn, adresse, landskode og bransje 

• Transaksjonsstatus (for eksempel godkjent/ikke godkjent) 

• Teknisk transaksjonsinformasjon 

• Eventuell melding fra brukerstedet 

Dersom du ønsker å trekke tilbake din aksept til overføring av informasjon til Google, må du selv 

slette ditt bankkort i Google Wallet og avslutte bruken av tjenesten. Merk at Google forbeholder 

seg retten til å bruke disse transaksjonsopplysningene til mer enn å vise deg transaksjonene gjort 

med Google Pay og kan komme til å behandle informasjonen utenfor EU/EØS. For eksempel angir 

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/daglig-bruk/kort/kontaktlos-betaling/google-pay.html
https://support.google.com/googlepay/answer/9611948?hl=en
https://www.sparebank1.no/nb/bank/om-oss/personvern.html


 

 

 

 

de også formål som produktutvikling, forbedring av brukeropplevelse, rapportering og 

markedsføring. 

Tapt, stjålet eller uautorisert bruk i Google Pay 

Dersom du blir oppmerksom på eller mistenker tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av ditt 

bankkort i Google Pay må du uten ugrunnet opphold melde fra til SpareBank 1 og slette 

bankkortet ditt i Google Pay. SpareBank 1 vil deretter sperre bankkortet ditt om nødvendig. 

Avslutning av løsningen 

SpareBank 1 forbeholder seg retten til å stoppe samarbeidet med Google Pay, midlertidig eller 

permanent, dersom det oppstår forhold som gjør at SpareBank 1 ikke lenger ønsker å tilby 

Google Pay som betalingsløsning. Videre forbeholder Google seg retten til å begrense eller 

avslutte samarbeidet med SpareBank 1 eller din bruk av Google Pay. I tillegg kan Google alltid 

endre funksjonaliteten til Google Pay. 

 


